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PENELITIAN ILMIAH TENTANG PRODUK PERLEBAHAN 
Persembahan IndoGreenWay 

 
BEE – POOLEN 

 
Dr. Paavo Virola, Ahli gizi terkenal AS & ahli pengobatan biologis & Holistic. 
Bee Pollen merupakan makanan paling lengkap & paling Kaya di Alam . Bee Pollen meningkatkan daya 
tahan tubuh terhadap stress & mempercepat proses penyembuhan sebagian besarpenyakit. 
 
Allain Callais,PhD. 
Bee — Pollen merupakan makanan dengan kandungan gizi yang jauh lebih lengkap daripada produk 
yang berasal dari hewan.kandungan proteinnya sangat lengkap lebih banyak daripada daging , telur 
,atau keju 
 
Mme.Ashenasy Leru, Kepala Pusat Penelitian Nasional Paris. 
Bee — Pollen mengandung 40% - 80% asam glutamate bebas (sejenis protein yang tidak di produksi 
manusia), yang dapat meningkatkan stamina, mengatasi kecanduan alkhohol. Bee Pollen dapat 
mengatasi keterbelakangan IQ, konsentrasi dan 
kemampuan belajar. 
 
Dr.Remy Chauvin,MD.PhD. wakil pengurus Institut Budidaya Lebah, Bures Sur Yvete, Paris. 
"Bee Pollen dapat membunuh mikroba dalam cawan , khususnya pada penyakit yang disebabkan 
salmonella (thypus). Bee Pollen juga dapat memperbaiki fungsi pencernaan sehingga dapat 
meringankan kerjausus". 
 
Prof. Nikita Mankovsky & D.H Chebotarev,MD.ahli gerontology terbesar Sovyet. 
"Bee-Pollen mengandung polivitamin, mikro-mikro elemen, enzim dan asam amino yang dapat 
meremajakan organ tubuh sehingga memperpanjang usia manusia ,Bee Pollen juga berhasil mengobati 
sembelit kronis ,diare,memulihkan kondisi tubuh pada proses penyembuhan, diare dengan pendarahan 
pada selaput lender usus, menormalkan berat badan,komplikasi jantung & penyakit ginjal, penyakit 
hati,anemia (meningkatkan Hb sebesar 30%),Usus yang meradang dengan infeksi pada usus 
besar,proses penuaan dini, dan memulihkan kondisi flsik yang menurun karena usia". 
 
Carison Wade, ahli gizi . 
Dalam tubuh manusia ada unsur dasar seperti enzim , hormon, vitamin, asam amino,dll.yang harus 
diperoleh dari luar karena karena tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri.Tidak satupun makanan 
yang mengandung unsur - unsur tersebut kecuali Bee Pollen .Bee — Pollen berhasil mengatasi dan 
menghilangkan keluhan gangguan seksual, alergi, system reproduksi wanita, menstruasi. Bee Pollen 
adalah 'intisari kehidupan' 
 

BEE – PROPOLIS 
 

DR. Aagaard,Denmark. 
Dalam bukunya yang berjudul "Propolis,Natural Substance : The way to Health ".menyatakan bahwa 
propolis membantu meningkatkan regulasi hormon — hormon dalam tubuh yang merupakan substansi 
antibiotika yang merangsang daya tahan tubuh. Sangat berguna baik bagi penderita sakit maupun yang 
sehat, karena Propolis melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme (Bakteri, Virus, dan Jamur).Juga 
menyembuhkan berbagai infeksi yang disebabkan mikroorfanisme tersebut. 
 
Prof. Hembing Wijayakusuma, Pakar makanan kesehatan & Akupuntur. 
'Propolis sangat baik untuk kesehatan,khasiatnya sangat luar biasa & efektif. Propolis dapat 
memperkuat akar rambur, mengatasi kekeringan pada kulit , dan membuat lebih awat muda. Propolis 
dapat mengurangi flek hitam pada kulit,menghilangkan jerawat dan mengembalikan fungsi kolagen, 
sehingga kulit menjadi sehat & tetap kenyal". 
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I. Vecher, Cekoslowakia. 
Dalam tulisannya yang berjudul "Efjfect of Propolis on Some Species of Aficroorganisme and Adold", 
Kekuatan Propolis adalah 16 kali lebih kuat daripada antibiotika yang lazim digunakan para dokter dan 
25 kali lebih kuat daripada fungisida. 
 
N. Propovinci dan X. Oita, Lembaga Penelitian Kesehatan Romania, 
dalam makalahnya yang berjudul "Influence of Propolis on Mitosis ". Propolis dapat menghambat sifat 
parasit dari sel kanker ( menghisap makanan dari sel yang sehat ), sehingga sel kanker menjadi sulit 
untuk berkembang dan bahkan menghentikan perkembangannya.Oleh karena itu Propolis dapat 
menyembuhkan penderita Kanker dan Leukimia (keganasan pada sel darah putih ),serta membuat 
penderita pulih kembali. 
 
V.P Kivalkina dan E.L.Budarkova,Uni Sovyet. 
dalam penelitiannya yang berjudul "Propolis Impact on the Zmmunogenesis in the case of immunization 
with antitoxin " Propolis dapat merangsang reaksi imunitas dan jika digabung dengan antitoksin untuk 
iiriunisasi memiliki efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian antitoksin saja. 
 
S.Scheller J.Tustannowski & Z.Paradowski, 
Polandia.Propolis mampu menghambat pertumbuhan sejumlah strain kuman staphylocoocus yang 
menimbulkan berbagai penyakit infeksi yang sulit dibrantas .Semua jenis strain /kuman yang mati oleh 
propolis ternyata kebal terhadap antibiotika lainnya. 
 

ROYAL JELLY 
 
Dr. Hinglais, Drs. R.Chauvin & S. Herbert. 
"Royal Jelly berpengaruh besar pada fungsi kerja organ tubuh seperti sekresi hormon, regulasi 
metabolisme, fungsi saraf-otot, fungsi seksual ,pertumbuhan rambut & kulit, dan meningkatkan daya 
tahan terhadap infeksi". 
 
Dr. De Court. 
"Royal Jelly sebagai katalisator ( penghantar ),Stimulator (perangsang) metabolisme intraseluler,dan 
mempercepat pemulihan sel. dan juga dapat membangkitkan vitalitas, mengatasi depresi/ 
ketidakstabilan emosi pada remaja dan kepikunan dini". 
 
Prof. P. CJaleazzi-Lizi. 
"Royal Jelly berhasil menyembuhkan penderita kanker, walaupun penyakit kanker tersebut telah 
dikategorikan tidak mungkin disembuhkan lagi". 
 
Prof Boyder de Belvefer, ahli biologi Prancis. 
"Royal Jelly mendorong sistem imunitas dalam mengendalikan asma bronchiate, bronchitis, tuberculosa 
& gangguan sistem pernapasan lainnya". 
 
H.W. Schmidt, IVI.D, ahli kesehatan dari Jerman 
menyatakan bahwa kandungan Royal Jelly berperan dalam memperlambat proses penuaan dan 
mempertahankan kebugaran tubuh. 
 
Yong X. Cho, TVT.D, 
dalam artikelnya "American Bee Journal" menuliskan bahwa Royal Jelly dapat raenurunkan kolesterol 
dan triglicerida, dengan demikian menurunkan pula resiko penyakit jantung. 
Beberapa ahli kesehatan juga menuliskan bahwa Royal Jelly mempunyai pengaruh positif terhadap 
gangguan Perkinson. Selain itu tiga ahli dari Canada juga mengindikasikan Royal Jelly untuk melindungi 
dari serangan beberapa jenis kanker. 
 
Steve Choi 
dalam bukunya yang berjudul "Health from the Hive", Royal Jelly merangsang metabolisme dan sekresi 
kelenjar adrenalin. 


